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Desenvolve SP abre sondagem de mercado 

para cessão de créditos 
Empresas interessadas devem agendar reunião através do e-mail 

sup.financeira@desenvolvesp.com.br 

 

O Desenvolve SP – o Banco do Empreendedor, braço financeiro do Governo do 

Estado de São Paulo, abriu sondagem de mercado destinada à busca de empresas 

que tenham interesse na aquisição de créditos adimplentes da instituição. A nova 

sondagem tem o objetivo de prover à instituição maior capacidade, além da já 

existente, de oferecer recursos para a economia paulista frente ao aumento 

expressivo da demanda por créditos em decorrência da pandemia do coronavírus. 

 

A Cessão de Créditos é o negócio pelo qual o credor de uma obrigação transfere 

sua posição ativa a um terceiro. Ela está regulada pelos artigos 286 a 298, do 

Código Civil Brasileiro, e pela Resolução nº 2.836, de 30 de maio de 2001, do 

Conselho Monetário Nacional. 

  

Além de promover a possibilidade de aumentar a disponibilidade de capital para a 

concessão de novos empréstimos, o Desenvolve SP poderá, com essa iniciativa 

inédita no âmbito das agências de fomento, atuar com pioneirismo frente a um 

mercado em constante crescimento. 

 

O setor privado pode enviar as propostas por meio do site do Desenvolve SP. O site 

torna as fases de chamamento público e análise de propostas mais transparentes e 

assegura condições de igualdade aos potenciais interessados. 

 

Aqui será possível verificar o volume de créditos disponíveis para negociação, neste 

primeiro momento, o prazo médio, as garantias e o risco de crédito de cada tomador. 
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Trata-se de abrir espaço para que operadores, investidores, fundos, financiadores e 

outros interessados verifiquem a qualidade dos créditos ofertados e manifestem seu 

respectivo interesse. 

Para tanto, serão realizadas reuniões individuais, devidamente gravadas, com o 

objetivo de assegurar o princípio da transparência, visando ao levantamento dos 

aspectos fundamentais da carteira a ser cedida. 

 

Esse exercício tem, ainda, a finalidade de avaliar a viabilidade da cessão, além da 

demanda do mercado por esse tipo de crédito. 

 

De acordo com o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza, essa sondagem 

de mercado tem o intuito de institucionalizar o diálogo com parceiros privados e 

conciliar os respectivos interesses para implementação de venda da sua carteira de 

crédito. 

Assevera ele: 

 

“O Desenvolve SP, atuando de forma pioneira, pretende avaliar a viabilidade da 

cessão de sua carteira de crédito e estruturar a concessão de créditos para novos 

projetos, tornando a instituição do tamanho que São Paulo merece”. 

 

 

Agendamento 
 

• A solicitação de agendamento de reuniões será realizada por meio do correio 

eletrônico sup.financeira@desenvolvesp.com.br  

• Cada reunião terá no máximo 45 minutos de duração; 

• Cada interessado (ou grupo de interessados) poderá comparecer com, no 

máximo, 5 (cinco) membros ou representantes; 

• Toda reunião será gravada; 

• A confirmação do agendamento será enviada ao endereço eletrônico 

fornecido no momento da solicitação; 

• As reuniões serão realizadas por videoconferência; 
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• Não serão realizadas reuniões sem prévio agendamento; 

• O agendamento da Sondagem ao Mercado aqui regulada não limita, de 

nenhuma maneira, as eventuais consultas ao mercado conduzidas por 

consultores, entidades de pesquisa ou organismos nacionais ou 

internacionais que auxiliem o Desenvolve SP na estruturação de seus 

projetos; 

• O agendamento da Sondagem ao Mercado aqui regulada tampouco limita o 

Desenvolve SP a conduzir outros modelos de consultas ao mercado, nacional 

ou internacionalmente. 

 

 

Informações complementares 
 

• A Superintendência Financeira será a responsável pela condução das 

reuniões; 

• É facultado à Superintendência Financeira convidar a participar das reuniões 

os mais diversos agentes públicos que sejam pertinentes à discussão; 

• Somente conteúdos gerados a partir de informações públicas serão 

apresentados ou discutidos nas reuniões; 

• A dinâmica das reuniões e os conteúdos apresentados pelo Desenvolve SP, 

incluindo eventuais esclarecimentos, posicionamentos ou afirmações, não 

vinculam as partes e, por isso, não se confundem, substituem ou 

complementam quaisquer aspectos das interações entre interessados na 

formalização do negócio jurídico; 

• Toda e qualquer informação disponibilizada pelo interessado ao Desenvolve 

SP durante as rodadas de reuniões importam na anuência de seu uso para a 

estruturação da cessão em questão, não havendo direito de indenização, 

ressarcimento ou compensação de qualquer natureza; 

• A confirmação, a realização da reunião e a utilização das informações obtidas 

não serão levadas em consideração no processo de pré-qualificação ou 

habilitação do interessado em eventual negócio jurídico a ser celebrado de 

cessão de créditos com o Desenvolve SP. 
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